Ogólne warunki sprzedaży
obowiązujące od 01.07.2015 r.
dla transakcji handlowych zawieranych przez
Jorge Sp. z o.o./Jorge Fireworks Sp. z o.o. Sp. K.

§1 Postanowienia wstępne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
produktów zawieranych po dniu 01.07.2015r., których sprzedawcą jest:
a) Jorge Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 47, 66-016 Czerwieńsk, Polska, NIP 973-058-69-16, Kapitał
zakładowy 863.000 zł, Numer KRS: 0000013333, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, lub
b) Jorge Fireworks Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zielonogórska 47, 66-016 Czerwieńsk, Polska, NIP
973-100-76-13, Kapitał Zakładowy 5.000 zł, Numer KRS: 0000405660, Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Definicje:
a) Sprzedawca – Jorge Sp. z o.o. lub Jorge Fireworks Sp. z o.o. Sp. k.;
b) Kupujący - druga strona umowy sprzedaży;
c) Strony - Sprzedawca i Kupujący;
d) Umowa - umowa kupna-sprzedaży produktów;
e) Produkt - produkty sprzedawane przez Jorge Sp. z o.o. lub Jorge -Fireworks Sp. z o.o. Sp. k.;
f) Ogólne warunki - „Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące od 01.07.2015r. dla transakcji
handlowych zawieranych przez Jorge Sp. z o.o. /Jorge Fireworks Sp. z o.o. Sp. K." w obrocie
krajowym i międzynarodowym, przy czym do transakcji w obrocie międzynarodowym
postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.
3. Niniejszy dokument stanowi integralną część zawieranych umów hurtowej sprzedaży produktów.
4. Postanowienia ogólnych warunków znajdują zastosowanie w zakresie wprost nieuregulowanym
w poszczególnych umowach. Odmienne postanowienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§2 Sprzedaż
1. Sprzedawca
prowadzi
wyłącznie
sprzedaż
hurtową
produktów. Kupującym może być
wyłącznie przedsiębiorca zakupujący Produkt dla celów prowadzonej przez siebie działalności Sprzedający nie dokonuje sprzedaży na mocy przepisów o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej.
2. Produkty pirotechniczne nie są oferowane i sprzedawane osobom niepełnoletnim.
3. Sprzedawca nie dokonuje sprzedaży komisowej.
4. Sprzedawca nie dopuszcza zwrotu produktów odebranych bez zastrzeżeń przez Kupującego.
1. Produkt koncesjonowany (profesjonalny) może być sprzedany jedynie tym Kupującym, którzy
posiadają uprawnienia do użytku lub obrotu i magazynowania produktów niebezpiecznych
zgodnie z wymogami polskiego prawa. Kupujący jest zobowiązany do przesłania Sprzedawcy
dokumentów potwierdzających prawo do nabywania produktów koncesjonowanych.
Sprzedaż produktów odbywa przy zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. „O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybucho wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. nr 67/2001 poz. 679 z

późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. „O materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( DZ.U. nr 117/2002 poz. 1007 z
późniejszymi zmianami).
5. O sprzedaży produktów określonych w §2 pkt 5 Sprzedawca każdorazowo informuje
odpowiednie organy zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
6. W przypadku sprzedaży poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Klient jest zobowiązany do
posiadania stosownych uprawnień do nabywania i magazynowania produktów pirotechnicznych
oraz udostępnienia stosownych kopii aktualnych (wpisu do rejestru przedsiębiorców, licencji,
pozwoleń, potwierdzenie rejestracji podatkowej, etc.).
7. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE oprócz dokumentów o
których mowa w ust. 6 kupujący zobowiązany jest przedstawić:
a) zaświadczenie VIES o posiadaniu właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla
transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie UE właściwe dla
kupującego, zawierające dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
b) po dokonaniu sprzedaży, w ciągu 3 dni - dowody jednoznacznie wskazujące na to, że towary
będące przedmiotem sprzedaży zostały wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
dostarczone do kupującego na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tj.
• dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za
wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy przewóz
towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
• specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (określającą jego rodzaj, parametry, właściwości,
pochodzenie, przeznaczenie itp.),
• dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub koszty frachtu,
• skan lub kserokopia podpisanego potwierdzenia odbioru towarów,
• „Oświadczenie o dokonanym wywozie towaru" stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszych
Ogólnych Warunków sprzedaży - w przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez Klienta
przy użyciu własnego środka transportu Klienta.
§3 Zawieranie umów
1. Klienci otrzymują informacje na temat produktów Sprzedawcy z jego strony internetowej, kanału
YouTube, jak i drogą mailową oraz poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Działu
Sprzedaży. Informacje tego rodzaju nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego i nie wiążą
Sprzedającego ani co do warunków ani co do obowiązku sprzedaży.
2. Zamówienia na produkty przyjmowane są przez Sprzedawcę drogą telefoniczną, mailową, faksem
oraz osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa. Podstawą realizacji zamówienia jest jego
potwierdzenie mailowe przesłane na adres Sprzedającego.
3. Zamówienia są dokumentowane w systemie informatycznym. Kupujący przesyłając
potwierdzenie mailowe zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do obsługi zamówień.
4. Kupujący przed zawarciem umowy zobowiązani są udostępnić Sprzedawcy aktualne dane
rejestrowe ich firmy uwzględniające m.in. dane teleadresowe oraz numer NIP.
§4 Cena i płatność
1. Kupujący otrzymują informację o cenach i rabatach na produkty zgodnie z oficjalnym cennikiem i
tabelą rabatową obowiązującą u Sprzedawcy w trakcie składania zamówienia. Istnieje możliwość
ustalania indywidualnych cen i progów rabatowych w porozumieniu z Kierownikiem Działu
Sprzedaży.
2. Przed skierowaniem zamówienia do realizacji Kupujący otrzymują drogą elektroniczną do
akceptacji proformę z wyszczególnionymi zamówionymi produktami, cenami, udzielonym
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rabatem, kosztami dodatkowymi, kursami przeliczeniowymi walut oraz terminem płatności. Nie
zgłoszenie natychmiastowe zastrzeżeń do otrzymanej faktury proforma oznacza bezwarunkową
akceptację realizacji zamówienia na warunkach wskazanych w tego rodzaju dokumencie.
Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów
i usług wg obowiązujących stawek.
Podpisując dokument sprzedaży lub akceptując dokument proforma Kupujący potwierdza
zapoznanie się z cechami wyrobów oraz akceptuje cennik przekazany w trakcie realizacji
zamówienia.
Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności: przedpłata, przelew na termin, zapłata
gotówkowa.
W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca rości sobie prawo do naliczania odsetek
ustawowych.
W przypadku opóźnienia się Kupującego z terminową zapłatą, Sprzedawca ma prawo do
powstrzymania się z ewentualną realizacją pozostałych zawartych przez strony umów (włącznie z
wydaniem produktów) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności
wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od
przedmiotowych umów sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z
wierzytelnościami Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży produktów.
Sprzedający ma możliwość wysyłania faktur zarówno pocztą, jak i w formie zeskanowanej lub
elektronicznej na podany adres mailowy Kupującego.

§5 Dostawa
1. W zależności od ustaleń stron dostawa zakupionych produktów może odbyć się transportem
własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej/spedycyjnej.
2. Kupujący otrzymują przed załadunkiem produktów do wysyłki dokładną informację o
przewidywanym terminie dostawy.
3. Kupujący akceptują ponoszenie dodatkowych opłat z tytułu transportu produktów. Koszt
transportu nie jest wliczony w cenę produktów.
4. Istnieje możliwość odbioru produktów własnym transportem o czym Kupujący jest zobowiązany
poinformować Sprzedawcę z wyprzedzeniem pozwalającym na przygotowanie produktów do
odbioru. Strony ustalą wówczas wspólnie dogodny do odbioru termin.
5. Decydując się na odbiór osobisty własnym transportem Kupujący ma świadomość konieczności
posiadania uprawnień ADR dla pojazdów i kierowcy w przypadku gdy ładunek przekracza
ograniczenia podane w przepisach ADR dotyczących przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych.

§6 Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawane produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całości ich ceny
przez Kupującego. W przypadku połączenia lub pomieszania produktów strony stają się
współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
2. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą ich
wydania Kupującemu lub zewnętrznemu przewoźnikowi/spedytorowi, niezależnie od tego kto
organizuje i kto ponosi koszty transportu.
§7 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca w sprawach prawnych reprezentowany jest przez Kancelarią Adwokatów A.
Dudkowiak, T. Kopeć Sp. jawna z siedzibą w Zielonej Górze.
2. Prawem właściwym dla zawartych umów jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z zawieranych umów jest sąd właściwy
dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1
POTWIERDZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW1
(dotyczy treści art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT)
1. Nazwy i adresy dostawcy i nabywcy :

a) DOSTAWCA:

NIP UE
Imię i nazwisko lub nazwa
Adres siedziby lub zamieszkania

b)NABYWCA:

NIP UE
Imię i nazwisko lub nazwa
Adres siedziby lub zamieszkania

2. Adres pod który są przewożone towary , w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca
zamieszkania nabywcy:

Kraj
Ulica i nr
Kod poczt. miejscowość
3. Określenie towarów i ich ilości (specyfikacja wysyłki):

Nazwa towaru

Ilość

4. Potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca o którym mowa w pkt 1 lub 2,
znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

Data

Podpis

Nr rejestracyjny

Właściciel

Towar przyjęto

5. Środek transportu:

Rodzaj

1

- stosować przy wywozie bezpośrednio przez dostawcę lub nabywcę środkami transportu dostawcy lub
nabywcy. Jeśli wywóz jest dokonywany przez przewoźnika obcego to list przewozowy CMR.

